
  
 
 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Szkoła Doktorska 
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice 

tel.: 32 359 2471, e-mail: szkola.doktorska@us.edu.pl 
 
 

www.us.edu.pl 

 

Zarządzenie nr 9/2022 

Dziekana Szkoły Doktorskiej z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie organizacji seminariów obszarowych 

doktorantów Szkoły Doktorskiej. 

 

W związku z obowiązkiem doktorantów Szkoły Doktorskiej polegającym na zaprezentowaniu wyników 

własnych badań na seminarium obszarowym zorganizowanym przez Szkołę Doktorską, zgodnie z programem 

kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (uchwała nr 389 Senatu UŚ z dnia 28 

maja 2019 i uchwała nr 494 Senatu UŚ z dnia 28 stycznia 2020 roku), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Doktoranci Szkoły Doktorskiej zobowiązani są do zaprezentowania wyników swoich badań w ramach 

seminarium obszarowego (zwanego dalej seminarium) na czwartym roku kształcenia. W przypadkach 

uzasadnionych zmianą terminu złożenia rozprawy doktorskiej doktoranci mogą spełnić ten obowiązek 

na trzecim roku kształcenia. 

2. Seminaria organizowane są dla poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych lub są 

interdyscyplinarne. Liczba doktorantów w ramach seminarium nie powinna przekraczać sześcioro. 

W dyscyplinach reprezentowanych przez większą liczbę osób organizuje się więcej seminariów (np. 

w ramach subdyscyplin). Doktoranci dyscyplin reprezentowanych w Szkole Doktorskiej przez mniejszą 

liczbę osób niż trzy włączają się do seminariów interdyscyplinarnych lub organizują seminaria 

indywidualnie. 

3. Seminaria organizowane są przez doktorantów Szkoły Doktorskiej ze wsparciem biura Szkoły 

Doktorskiej i odpowiednich instytutów. 

4. Seminaria mają charakter otwarty dla całej społeczności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

5. Udział doktorantów czwartego roku kształcenia w seminariach organizowanych w ramach ich 

dyscypliny lub subdyscypliny, lub w seminariach interdyscyplinarnych, jest obowiązkowy. 

6. Doktorantów wspiera opiekun seminarium, którym może być nauczyciel akademicki co najmniej ze 

stopniem doktora, reprezentujący daną dyscyplinę, subdyscyplinę lub obszar badań 

interdyscyplinarnych. W dyscyplinach, w których doktoranci reprezentują różnorodne podejścia 

badawcze, oraz w przypadku doktoratów interdyscyplinarnych seminarium może być prowadzone 

przez więcej niż jednego opiekuna. 

7. Opiekuna seminarium wskazują doktoranci, dalej zgodę wyraża kandydat na opiekuna i koordynator 

modułu. 

8. Opiekun seminarium jest zarejestrowany w USOS jako prowadzący seminarium. Opiekunowi 

przypisanych jest maksymalnie 15 godzin dydaktycznych (jeśli liczba doktorantów jest mniejsza niż 

sześcioro – odpowiednio mniej). Opiekun wpisuje doktorantom zaliczenie w USOS. 

§ 2 

Organizacja seminariów 

1. Harmonogram seminariów w danej dyscyplinie opracowują doktoranci. 
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2. W ramach jednego seminarium może prezentować się jeden lub dwoje doktorantów, których projekty 

są zbliżone tematycznie. Wystąpienie jednego doktoranta w ramach seminarium nie powinno 

przekraczać 45 minut. 

3. Harmonogram obejmuje daty, godziny miejsce seminarium oraz nazwiska doktorantów i tematy 

wystąpień. Harmonogram akceptuje opiekun seminarium. Seminarium w ramach poszczególnych 

dyscyplin, subdyscyplin lub obszarów interdyscyplinarnych powinny mieć charakter cykliczny. 

4. Doktoranci organizujący seminarium do 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego dany rok 

akademicki dostarczają do Biura Szkoły Doktorskiej formularz zawierający informacje o utworzonym 

seminarium, jego tytule, wybranym opiekunie oraz zestaw danych, o których mowa w ust. 3,. W roku 

akademickim 2022/2023 informacje te należy dostarczyć do 31 stycznia 2023. Wzór formularza 

publikuje Biuro Szkoły Doktorskiej na stronie internetowej. Formularz akceptuje opiekun seminarium, 

w ten sposób wyrażając zgodę na przyjęcie funkcji opiekuna. Formularz zatwierdza koordynator 

modułu. Biuro Szkoły Doktorskiej umieszcza harmonogram wszystkich seminariów na stronie 

internetowej uczelni. 

5. Program może zawierać dodatkowe informacje dla uczestników, takie jak streszczenie projektów 

doktorskich, proponowaną lekturę, linki do informacji wprowadzających itp. 

6. Seminaria są prowadzone stacjonarnie w siedzibie uczelni, najlepiej w siedzibie instytutu, do którego 

należą doktoranci, tak aby ułatwić uczestnictwo osobom zainteresowanym. 

7. W uzasadnionych przypadkach seminarium może być zorganizowane zdalnie. 

§ 3 

Informacja i promocja 

1. Harmonogram seminariów na dany rok akademicki jest prezentowany na stronie internetowej Szkoły 

Doktorskiej. 

2. Zaproszenie na konkretne seminarium powinno zostać przekazane społeczności akademickiej co 

najmniej dwa tygodnie przed jego terminem. Zaproszenie powinno być skierowane do promotorów 

i członków komisji ewaluacyjnych doktorantów uczestniczących w seminarium, do pracowników 

naukowych ich instytutów, do doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz studentów danego wydziału. 

3. Promocję seminariów wspiera Szkoła Doktorska i administracja ogólnouczelniana we właściwym im 

zakresie. 

4. Seminaria mogą być transmitowane i rejestrowane, zgodnie z obowiązującymi procedurami 

i przepisami. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania. 

 

 

Prof. dr hab. Alina Świeściak-Fast 
Dziekan Szkoły Doktorskiej 
W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 


